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  ]:فهم املكتوب[الكفاءة اخلتامية مليدان 

  ستني كلمة مشكولة شكال تاما، قراءة سليمة، ويفهمها عشر إىليقرأ نصوصا بسيطة، يغلب عليها النمطان احلواري والتوجيهي، تتكّون من 

  املوارد املستهدفة .4  مركبات الكفاءة .3  الكفاءات العْرضية .2  القيم واملواقف .1

 یعتّز بلغتھ 
  ی���رتبط وج���دانیا بأم���اكن

 .العلم، ویحافظ علیھا
  ة(احت���������رام المعل���������م( ،

  )ـا(وتقدیره 

  ینم����ي قدرات����ھ التواص����لیة
 مشافھة

 یعبّر مشافھة بلغة سلیمة 
 یحترم آداب تناول الكمة  

  یفھم ما یقرأ 
 یقرأ، ویقف عند الفاصلة 
  یمیّ��ز ب��ین الح��روف المتش��ابھة كتاب��ة

، م�����ع الص�����وائت ]ز، س[أو نطق�����ا 
  القصیرة والطویلة

القراءة الجیدة بالوقوف  -
 عند الفاصلة

ینتج جمال اسمیة  -
  وفعلیة بسیطة

  

  املراحل
  الوضعّيات التعّلمّية واألنشطة املقرتحـة

  )ة(نشاط املتعّلم   )ة(نشاط األستاذ 

وضعّية 

  االنطالق

  ]اليوم نعود إىل املدرسة[املقروء اسرتجاع معلومات من النص : املهّمة

  المدرسة؟ ماذا أرشدت األّم لیلى قبل خروجھا من البیت إلىب: التعليمة
  یتذكرون مضمون النص 

بناء 

  التعّلمات

  قراءة النص]: 1[ النشاط
 اإلشارة إلى قیمة الفاصلة في القراءة الجّیدة  ) أ

  ،تدوین الجمل التي تحتوي الفاصلة، على السبورة 
غیّرُت مالبسي، وارتدیُت مئزري، ثم أخذُت محفظتي الجدیدة، وخرجُت [ـ  1الجملة 
  ]مسرعة
حذار من أخطار الطریق، یا لیلى، امشي على الّرصیف، وال تلعبي : األمّ [ـ  2الجملة 

  ].في الطریق
  :القراءة الجّیدة بالوقوف عند الفاصلة  ) ب
  والزمن المناسب )الفاصلة(عند عالمة الوقف التركیز على كیفیة الوقوف ،

 .للوقف على الفاصلة
 امقراءة الجملتین السابقتین مع احترام الفواصل الواردة فیھ. 
 یكون التدخل ( .التدریب على القراءة الصحیحة مع ضرورة التقویم التكویني

  )والعالج على السبورة

الجملت��ین، یق��رأ الم��تعلّم  -
ب��الوقوف عن��د موض��ع 

  .الفاصلة

  )أسلوب الطلب(للتراكیب اللغویة التعّرض ] 2[ ةالنشاط
على حذار من أخطار الطریق، یا لیلى، امشي : األمّ [: الجملة كتابة .1

 ].الّرصیف، وال تلعبي في الطریق
حذار من أخطار الطریق، یا لیلى، امشي على : األمّ [: قراءة الجملة .2

  ].الّرصیف، وال تلعبي في الطریق
] ال تلعبي[، و]امشي[، وأفعال الطلب ]حذار[تلوین التركیب بلون مخالف .3

 .على السبورة
 .وتحلیل مدلوالتھا ومعانیھا) التراكیب(قراءة الكلمات  .4
 :ینتُج المتعلمون جمال على نفس المنوال، وبالترتیب .5

  حذار(مع التركیب[ 
 الطلب بفعل األمر 
  ال[الطلب المتضمن النھي بـ[  

ینتج المتعلّم جم�ال متض�منة 
الطلب : التراكیب المستھدفة

باس��م الفع��ل، وبفع��ل األم��ر، 
  وبالنھي

  أوظف التراكیب]: 3[ النشاط  االستثمار
  من إنجاز األستاذ(على كّراس القسم تدریبیة إنجاز تمارین(  

  یوظف التراكیب المستھدفة

  




